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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení(0 bodů). 

Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí jeden či více klíčových částí nebo není 
konzistentní s cílem, strukturou práce či diskutovaných poznatků (1-2). 

Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, 
je příliš dlouhý, je matoucí (3-4). 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

3 / max. 5 

Odůvodnění arešerše odbornéliteratury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace 

Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše chybí, význam/přínos práce je pochybný, 
neposkytuje odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled předešlých výzkumů a/nebo 
nekriticky přejat, reference na práci jiných autorů je nepřiměřená(0-4). 

Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu byla vybrána adekvátní odborná literatura. 
V práci je referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. Byla provedena rešerše 
předešlých výzkumů (ale jenom nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 
referováno (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k 

4 / max. 20 
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prezentovánastandardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a 
zohledňuje i práce zahraničních autorů (11-15). 

Výborná úroveň –význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 
předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

Použité metody a logika strukturypráce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle 
práce,výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru nebo popisu jedné nebo více částí práce, 
zvolené metody neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám(0-4). 

Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na dostatečné úrovni a umožňují porozumět 
použitým metodám a postupům (5-10). 

Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a 
odpovídají současné vědecké praxi (11-15). 

Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a postupy jsou podrobně popsány a splňují 
nároky na vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné (16-20). 

7/ max. 20 

Prezentace případového materiálu 

Má kasuistika všechny podstatné části?  

Mají anamnézy výpovědní hodnotu?   

Je vhodně popsán další vývoj klienta a/nebo 
metody intervence?  

Byly použity přiměřené nástroje hodnocení?  

Je souhrn výstižný a vypovídající 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací, chybí jedna nebo více částí kasuistiky dle 
osnovy, nedbalé anamnézy s nízkou výpovědní hodnotou(0-4).. 

Dobrá úroveň – kasuistika má všechny části, anamnézy mají výpovědní hodnotu, ale ostatní části 
kasuistiky stojí v pozadí(5-10). 

Velmi dobrá úroveň - anamnézy mají výpovědní hodnotu a ostatní části kasuistiky jsou výstižně 
zpracovány(11-15). 

Výborná úroveň – případový materiál je zpracován na vynikající úrovni a prozrazuje vyspělé 
klinické myšlení(16-20). 

7/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretacezískaných 
poznatků 

Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací nebo s interpretací výsledků (0-8). 

Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně konzistentní. Některé interpretace výsledků 
8 / max. 30 
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Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantnípoznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro dalšívýzkum nebo 
opatření? 

jsou přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních slabých a silných stránek (9-16). 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 
poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně a jeví se jako správné. Správná 
interpretace výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných alternativních vysvětlení. 
Jsou diskutovány slabé i silné stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. Výsledky 
jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji 
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající doporučení pro další výzkum nebo 
opatření (24-30). 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, etická pravidla výzkumu a ochrana 
osobních údajů nejsou respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2). 

Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně 
z etického hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního charakteru (3-5). 

Velmi dobrá úroveň –práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu(6-8). 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 

8 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky aktuálním nebo praktickým problémem 
nebo není na odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí některá z jejích 
klíčových částí, neodpovídá rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána(0-3). 

Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně aktuální nebo praktický problém 
v kontextuoboru. Text je z hlediska obsahového i formálního bez zásadních pochybení, práce je 
úplná a má jasnou strukturu(4-7). 

Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a praktický problém v kontextu oboru. Je 
zpracována na velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy všechny zásady logické i 
formální strukturace textu (8-11) 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 

3 / max. 15 
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společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Abstrakt je formálně zpracován obstojně, jeho obsahová stránka ale předznamenává úroveň celé práce: 

je příliš obecná, bez jasného a konkrétního definování, co přesně vlastně chce autorka zkoumat.  

 

Způsob provedení rešerše literatury pak představuje základ všech problémů této práce. Jako recenzent 

vycházím ze základní premisy, že smyslem absolventských prací je prokázat znalost svého oboru, znalost 

vědeckého nakládání s informacemi a schopnost vlastního kritického myšlení a argumentování. 

Zastávám názor, že obsahová stránka je základem, nejsem přívržencem formalistického posuzování prací 

jen na základě shody s požadavky na formální náležitosti. Chápu, že v případě bakalářských prací jde 

mnohdy o první vědeckou práci studenta, přesto myslím, že nějaká bazální úroveň kvality (ve výše 

naznačeném smyslu) by měla být vyžadována.  

 

V tomto případě se autorka rozhodla – dle mého názoru nesprávně – že „na téma (srovnání prvoléčby a 

opakované léčby) nebyl proveden zatím žádný výzkum a literatura k tomuto tématu tedy není dostupná, 

proto (…) v teoretické části zvolila obecnou literaturu k závislosti na alkohol“. Jde o alibistický přístup, 

protože i když není snadné dohledat informace přímo ke srovnání léčeb, existuje velké množství 

literatury, týkající se faktorů vzniku závislosti ve spojení s faktory úspěšné léčby, resp. léčby neúspěšné 

(minimálně tedy anglicky psané). V takovém nastavení bych viděl základ dobré práce o tématu. 

Předpokladem takového přístupu však musí být touha opravdu se do tématu ponořit a něco 

smysluplného o něm napsat. 

 

Předloženou práci by klidně mohl napsat student gymnázia, nemusel by studovat 3 roky na vysoké škole 

– tím se opravdu nechci autorky nějak prvoplánově dotknout, ale chci naznačit, že smyslem této práce 

by mělo být právě osvědčení nabytých znalostí a dovedností. Zde jde o bohužel o banální kompilaci, 

přebírající téměř doslova velké bloky textu z několika málo zdrojů, převážně přehledových monografií. 

Vím, že je to častý nešvar českého akademického prostředí, zde je to ovšem zesíleno jednak absencí 
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alespoň některé kapitoly, která by tento „kompilační“ rámec překročila, jednak několika formulačními a 

metodologickými „fauly“ (především v Diskuzi, viz níže), které mě nutí označit práci v této podobě jako 

nepřijatelnou. 

 

Str. 3 „V roce 1951, tedy až o sto let později, díky WHO začal být alkoholismus považován oficiálně za 

problém“ (Popov in Kalina, 2003). 

 

Z originálního tvrzení dr.Popova vypadlo slovo „medicínský (problém)“, což naštěstí poněkud relativizuje 

tvrzení autorky, že lidstvo muselo čekat až na WHO, aby si uvědomilo problém s opilstvím.  Zároveň 

podoba uvedeného odkazu (na samostatně zpracovanou subkapitolu v monografii) neodpovídá APA. 

 

Str. 6 

„Během let se na lidech závislých na alkoholu zkoušeli různé přístupy. Někteří lékaři byli přesvědčeni o 

tom, že by se tito lidé měli zavírat do léčeben na celý život. Jiná doba zase tvrdila, že je nejlepší strávit 

tisíce hodin na pohovce u psychoanalytika. Někdy se v léčbě objevoval soucit s léčením, jindy byla léčba 

tak brutální, že bychom jí nazvali spíše mučením. Občas se předepisovaly léky a někdy byly postupy dosti 

legrační, například dr. Shilo v roce 1961 naordinoval svým pacientům dietu. Museli sníst přesně 231 

citronů za 29 dní. Další postupy se přestaly vymýšlet po uznání opilství za nemoc. Američtí lékaři v 19. 

století usilovali o vystavění zařízeních pro závislé na alkoholu“ (Edwards, 2004) 

 

Je to odborná absolventská práce? Pak by tomu měl odpovídat i slovník a způsob nakládání 

s informacemi. Jistě je možné a potenciálně přínosné uvést i slepé uličky či kuriozity z dějin léčení 

alkoholismu, ale stálo za to by je jako takové komentovat. „Objevoval se soucit s léčením“? „Další 

postupy se přestaly vymýšlet po uznání opilství za nemoc“?! Takže od té doby se hledání nejvhodnější 

terapie už nikdo nevěnuje? Já předpokládám, že to tak autorka nemyslí – jen to prostě působí dost 

ledabyle. 

 

To jsou však jen dílčí nešťastné formulace: vážnějším problémem je fakt, že teoretické části jako celku 
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chybí zaměření na nějaké konkrétní a jasně definované téma, ve výsledku je tak zcela obecná a hlavně 

nevytváří žádné ukotvení (terminologické i konceptuální) pro výzkumnou část. Představené kazuistiky 

pak bez takového ukotvení působí jako povrchně popisné, bez náznaku nějaké psychologické či klinické 

roviny. Proto je teoretická část důležitá -aby autorce poskytla právě takovou oporu. 

 

(str. 17) „Cílem mé práce je poukázat na rozdíly mezi první léčbou a léčbou po relapsu z pohledu tří 

klientů v ústavní léčbě, a tím vyzdvihnout na klady a zápory systému léčby ústavní péče.“  

 

Jako detail pomíjím nesprávnou vazbu, co je ale zásadním problémem, je nesoulad teoretické části 

s takto formulovaným cílem. Teoretická část je objektivizující, popisuje léčbu spíše z pohledu terapeuta, 

na subjektivní stránku (psychologii člověka ve vztahu ke vzniku a překonání závislosti) se příliš 

nezaměřuje – což vnímám jako rozpor. 

 

Z metodologického hlediska je poněkud neobvyklé, aby se v případě souboru tří kazuistik mluvilo o 

„základním souboru“ a „výběrovém souboru“ (str.17) Nicméně definitivním potvrzením, že tato práce 

jako celek nemůže být označena jako vyhovují, jsou některé pasáže z Diskuze:  

 

Str. 34 „Výzkum formou kazuistických prací byl zvolen záměrně, aby se předešlo co nejvíce zkreslení 

výsledků. Kvantitativní výzkum byl zamítnut, jelikož nebylo jisté, zda rozdíly mezi léčbami skutečně 

existují a pokud ano, jaké rozdíly to jsou. Kvalitativní výzkum také nebyl vhodný, jelikož by mohlo 

vzniknout nepřeberné množství nesmyslných rozdílů.“ (sic!) 

 

Toto kuriózní zdůvodnění volby výzkumné metody koliduje jak s elementární znalostí metodologie 

(postupů i terminologie), tak s další pasáží na téže straně: 

 

Str.34 „V literatuře můžeme nalézt zmínky o tom, že se léčba rozlišuje na prvoléčbu a opakovanou léčbu. 

Nicméně i z tohoto mála zdrojů, můžeme dojít k domněnce, že prvoléčby jsou úspěšnější, než opakované 

léčby, protože tito klienti jsou více motivovaní. Vycházelo se pravděpodobně z předpokladu, že recidivy po 
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léčbě jsou známkou malé motivace pacienta k abstinenci. - Z této práce však vyplývá, že pro pacienty, 

kteří po první léčbě zrelapsovali, byla až opakovaná léčba efektivní, jelikož se v první léčbě na sebe a svojí 

závislost nemohli dostatečně soustředit. Opakovaná léčba pro ně znamenala snadnou adaptaci do 

systému léčby, ujištění se ve faktu, že závislost je nemoc, která se musí léčit a větší zaměření se na sebe. Z 

těchto výsledků lze vyvodit, že opakovaná léčba by mohla být efektivnější než prvoléčba, což by 

znamenalo, že by se názor o efektivnosti prvoléčeb naprosto převrátil.“ 

 

 Existuje tedy nějaká literatura o srovnání léčeb či nikoliv? (autorka si na různých místech 

protiřečí) 

 Myslí autorka literaturou jen „českou“ nebo „celosvětovou“? Ví autorka, že existuje databáze 

vědeckých článků (jako např.EBSCOhost)? Pracovala s nějakou takovou databází při rešerši? 

 Ze kterých zdrojů lze dojít k uvedené „domněnce“, že „prvoléčby jsou úspěšnější“? Proč s těmito 

zdroji nebylo důsledněji pracováno v teoretické části? 

 Je přípustné ve vědecké práci pracovat z „domněnkami“ ze „zdrojů“, které není možné přesně 

identifikovat? 

 Je kazuistika klientů, kteří právě prodělávají svoji druhou léčbu, skutečně potvrzením toho, že 

tato druhá léčba je (bude?!) efektivní? 

 Skutečně lze z představených popisných, ne-analytických a ne-klinických kazuistik tří lidí, kteří 

právě prodělávají svoji druhou léčbu vyvodit, „že opakovaná léčba by mohla být efektivnější než 

prvoléčba“? Skutečně je třeba na základě představené práce „naprosto převrátit“ názor o 

efektivnosti prvoléčeb? Jak jsou v práci zastoupeni ti, kdo absolvovali úspěšnou prvoléčbu?! Atp.  

 

Závěrem bych chtěl říct, že práce přes uvedené zásadní výhrady nepůsobí jako „odfláknutá“, mám pocit, 

že autorka se trochu ztratila v moři formálních pravidel a uniklo jí tak, že základem je požadavek, aby 

práce dávala smysl a aby obsahovala alespoň záblesky osobité odbornosti. Doporučil bych jí, aby si 

nejprve na jednu A4 napsala svými slovy přesně definovaný základní obsah práce a ten pak rozvedla. 

Tento základ by měl obsahovat jednak to, co přesně chce zkoumat (tedy aby si ujasnila, z jakého úhlu se 
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chce na léčbu dívat /Z hlediska léčebného systému? Terapeuta? Klienta?/), co k tématu říká literatura (s 

vyvinutím úsilí, aby dohledala relevantní zdroje, je jich hodně a jejich vyhledávání se odvíjí právě od 

definování výzkumného problému) a jak by v intencích této rešerše (terminologicky i konceptuálně) 

vyjádřila, jak se k tématu staví sledované osoby. Smyslem diskuze pak je prokázat, že rozumí vědecké 

metodologii a je proto schopna popsat silné stránky, ale především omezení zvoleného výzkumného 

designu. Závěry doporučuji prezentovat méně kategoricky, s vědomím právě těchto limitů. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Viz výše 
2.  

Body celkem 40 / max. 120 bodů 

Navrhované hodnocení Práci nedoporučuji k obhajobě 

Datum  7.6.2015 

Jméno a příjmení, podpis Jiří Brenza  
 

 
 
 
Instrukce pro posudky bakalářských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 
k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
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3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 99–120 103–120 
Velmi dobře 75-98 85–102 

Dobře 51-74 66–84 

 

 


